 ٌّگبم هظزف رٍغي ّبی هبیغ در تْیِ غذااس رٍغي ّبی هبیغ هخظَص سزخ کزدى ٍ
بب حزارت ٍ شؼلِ کن استفبدُ ًوبییذ .

 -دس صَست استفبدُ اص هغضّب ٍ داًِ ّب

 ّشگض ثب ضکن خبلی ٍ دس حبلت گشسٌگیٍسصش ًکٌیذ .
دس صَستی ٍسصش جبیض است کِ گلَکض خَى
ضوب کٌتشل ضَد ٍ هیضاى آى کوتش اص
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هثل گشدٍ ،ثبدام ٍ پستِ ٍ  ...اص آجیل ثی

هیلی گشم ثبضذ.

ًوک استفبدُ کٌیذ .

ورزش هنظن هانند پیاده روی در بیواراى با

 حتوب در بزًبهِ غذایی رٍساًِ اس سبالدخیبر ٍ گَجِ فزًگی ،کبَّ ٍ یب اًَاع
سبشیجبت خبم ٍ ًیش خیبر ٍ کذٍ خَرشتی
خاللی بب هبست استفبدُ ًناییذ .

 تشجیحب ثجبی آة هیَُ اص اًَاع هیَُ ّبدس هیبى ٍػذُ ّب هثل سیت ،هشکجبت
(کیَی ،پشتقبل ً،بسًگی ،گشیپ فشٍت
)،تَت فشًگی ،گالثی ٍ یب اًبس

(دس حذ

اػتذال ٍ هیضاى تَصیِ ضذُ ) استفبدُ
ًوبییذ .تشجیحب اص هصشف خشهب ٌّ،ذٍاًِ

دیابت نوع دوم ،خطر ابتال به بیواریهای قلبی-
عروقی را کاهص هی دهد .

در

با آرزوی
سالمتی برای

تْیِ ٍ تٌظین

شما مددجوی
محترم

کبرشٌبس تغذیِ ٍ رصین درهبًی
بیوبرستبى گلسبر
(واحد آهوزش به بیوار )

ًوبیید .

5

تغذیِ ٍ رصین غذایی
بیوبراى دیببتی

،آة َّیج ٍ یب َّیج پختِ خَدداسی

5

بیوارستاى گلسار رضت

6

زهستاى 1390
1

یک سطین دیبثتی ضبهل خَسدى اًَاع هَاد

-دس صَستی کِ اضبفِ ٍصى داسیذ

غزایی ٍ هصشف هیبى ٍػذُ ّب دس حذ

صیش ًظش یک هتخصص تغزیِ

هتؼبدل هی ثبضذ .

کٌتشل قٌذ خَى ضوب کوک کٌذ .

-تٌظین ثشًبهِ غزایی دس سبػبت

هٌظن ٍ

-اس هظزف ػسل ،قٌذ ٍ شکز سبدُ

:کبّص ٍصى
،هی تَاًذ ثِ

تزجیحب اس گَشت هزؽ ،بَقلوَى ٍ حذاقلّفتِ ای  2ببر اس هبّی در بزًبهِ رصین غذایی
استفبدُ کٌیذ  .هبّی را بِ طَرت پختِ یب

،آبویَُ ّبی

کبببی هظزف ًوَدُ ٍ اس سزخ ًوَدى سیبد آى

آهبدُ ٍ بستِ بٌذی شذُ ًَ،شببِ ّب ،غذاّبی

خَدداری کٌیذ .

سػبیت فَاصل غزا خَسدى د س کٌتشل قٌذ

کٌسزٍی ٍ فزاٍردُ ّبی پزٍتئیٌی آهبدُ ٍ بستِ

 -کوتش اص  2000هیلی گشم ًوک یب سذین سا

خَى ضوب هفیذ هی ثبضذ  .جْت جلَگیشی اص

بٌذی شذُ ًظیز سَسیس ،کبلببس ّ،وبزگز

دس ثشًبهِ غزایی سٍصاًِ خَد قشاس دّیذ ،صیشا

ٍ...خَدداری کٌیذ .

هصشف ًوک کوتش فطبس ٍاسد ثش کلیِ ضوب سا
استفبدُ طحیح اس
کن هی کٌذ .

ًَسبًبت ضذیذ قٌذ ،حتوب اص

5تب ٍ 6ػذُ

غزایی ٍ هیبى ٍػذُ ّب ٍ ّش ٍػذُ ثِ هقذاس

 -غزاّبیی کِ چشثی یب کلستشٍل ثبال داسًذ

آًتی بیَتیک

ًظیش دل ،جگش ٍ قلَُ ،پشٍتئیي ّبی حیَاًی ثب

 -در رصین غذایی اس ًبى یب بزًج در حذ

هتؼبدل هصشف کٌیذ  .یؼٌی ػالٍُ ثش صجحبًِ

چشثی ثبال هثل گَضت گٍسبلِ ،سَسیس ،کشُ ٍ

اػتذال ٍ بِ هیشاى ی کِ تَسط هشبٍر یب

10

 ( .صسدُ تخن

ًْ،بس ٍ ضبم یک هیبى ٍػذُ هثل سبػت

صسدُ تخن هشؽ سا استفبدُ ًکٌیذ

هتخظض تغذیِ بزایتبى تَطیِ شذُ است

هشؽ سا ّفتِ ای  2ػذد هی تَاى هصشف کشد ).

،استفبدُ کٌیذ  .تزجیحب اس بزًج قَُْ ای یب

 -غذاّبیی کِ فیبز ببالیی دارًذ هثل هیَُ ،سبشیجبت

ًبى ّبی سبَس دار استفبدُ ًوبییذ .

ػصشاًِ هصشف کٌیذ.دس صَستی کِ ضبم خَد

،حبَببت (لَبیب ،ػذس ً،خَد )ٍ غالت کبهل هثل ًبى ٍ

 -استفبدُ اص سٍغي ّبی هبیغ ًظیش گشدٍ ،صیتَى

سا صٍد هی خَسیذ ثْتش است اص یک هیبى

بزًج سبَس دار هفیذ هی ببشذ .

،کبًَال ،آفتبثگشداى ٍ رست دس تْیِ غزا ٍ

 -اصگشٍُ لجٌیبت ،پٌیش کن ًوک ٍ کن چشة ٍ

ّوچٌیي استفبدُ اص سٍغي صیتَى دس سبالد ٍ

هبست ٍ ضیش کن چشة سا اًتخبة کٌیذ .

سجضیجبت ثجبی سس هبیًَض ٍ دس حذ اػتذال

صجح (اگش صٍد صجحبًِ هی خَسیذ

)ٍ ًیض

ٍػذُ سجک قجل اص خَاة ًیض استفبدُ کٌیذ .
2

3

تَصیِ هی ضَد .
4

